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ZÁRUČNÝ LIST
I.
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Ak je priložený návod na
montáž, údržbu a likvidáciu, prosím, starostlivo si ho prečítajte. Pri inštalácii je
potřebné dodržiavať požiadavky bezpečnej práce a pokiaľ je to uvedené v priloženom
návode na montáž, mala by ju prevádzať osoba s el. kvalifikáciou.

Záručná doba na skryté chyby trvá 24 mesiacov od dátumu predaja
(za podmienok, ktoré popisuje záručný list).
V prípade chybného fungovania výrobku prosíme o vrátenie výrobku do
predajne, kde bol zakúpený, spolu s:
a) týmto záručným listom s pečiatkou predajcu,
b) pokladničným bločkom s vpísaným typom produktu
c) pôvodným obalom produktu

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie mechanické a vzniknué v dôsledku nesprávneho
použitia. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené ich normálnym
užívaním a na prípady obmädzenej životnosti výrobku pri ich obvyklom užívaní, ide
najmä o svetelné zdroje. Životnosť výrobkov je publikovaná v katalógu
predávajúceho a na internetových stránkach www.greenlux.sk

Pečiatak a podpis predajcu:
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II.

INFORMÁCIE O VÝROBKU
Typ :…..
Dátum nákupu:....
Pokladničný bloček číslo......

USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽA
Záručný list bez pečiatky predajcu a dátumu nákupu je neplatný. Podmienkou
uznania reklamácie je dodanie produktu v pôvodnom obale a preukázanie zhody
čísiel na výrobku, záručnom listu a pokladničním bločku. Zákazník má právo na
opravu, zľavu, výmenu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade opravy má
nárok na predĺženie trvania záručnej doby o dobu trvania opravy.

USTANOVENIA PRE PREDAJCU (NETÝKA SA SPOTREBITEĽA)
Na základe tohto záručného listu je dovozca zodpovedný voči predajcovi po
dobu neprekračujúcu 24 mesiacov od data vydania výrobku zo skladu dovozcu, tzn.
od ................... Zodpovednosť dovozcu je obmädzená na výměnu chybného tovaru
za tovar bez chyby. Výmena tovaru prebehne po predložení Protokolu o vybavení
reklamácie GREENLUX s.r.o. s údajmi o zákazníkovi a chybnom výrobku s
dokladmi uvedenými v „Ustanovenia pre spotrebiteľa“ a týmto záručným listom a
kopiou pokladničného bločku. Výmenu prevádza dodávateľ tovaru, ak toto nie je
možné - dovozca. Zistenie faktu vydania kteréhokoľvek záručného listu bez vpísania
skutočného data predaja má za následok stratu nároku predajcu voči dovozcovi
vyplývajúcich zo všetkých záručných listov s pečiatkou predajcu.

III.
Ďalšie ujednania sú popísané v Reklamačnom poriadku
spoločnosti GREENLUX s.r.o., kde je uložený. Súčasne je umiestnený v rámci
internetových stránok spoločnosti www.greenlux.sk .

2

